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Automaatika ülesanded 

• Info kogumine 

– mõõtmine, edastamine, salvestamine 

• Info töötlemine 

– visualiseerimine, võrdlemine, reeglite 

rakendamine 

• Juhtmõjude väljastamine 

• Soovitavalt ka 

– Standarditest kinnipidamine 

– Avatus, edasiarendatavus, integreeritavus 



Internetiga ühilduv kaughaldus 



Kuidas hinnata neid seadmeid? 



Tööstuslikest kontrolleritest 

• Programmeeritavatel kontrolleritel (PLC, 
PAC) on oluline roll nii tööstuses kui ka 
büroohoonete automaatikas 

• DIN-liistule kinnituvad kompaktsed ja väga 
töökindlad seadmed 

– PLC (Programmmable Logic Controller): 
lihtne loogika, internetiga otse ei ühendu 

– PAC (Programmable Automation Controller): 
paindlikult programmeeritav, võimeline 
suhtlema ka internetiga 



Tööstusautomaatika koju? 

• Professionaalne installeerimine  

– väldib juhtmepusa lahtiste karbikeste vahel 

– võimaldab seadmete mahutamist elektrikilpidesse 

– võimaldab mõõtmisi ja juhtimist otse elektrikilbis 

– tagab mõõdetud info stabiilse seotuse kindla tarbijaga 

• Professionaalne hooldus ja kaughaldus 

– tagab süsteemi kestva töövõime 

– võimaldab muuta süsteemi käitumist ilma 

seadistusteks kohale minemata 



Tööstusautomaatika seadmed  

on seni olnud keerukad ja kallid 

• Töökindlad, kuid piiratud võimekusega 

• Hind kodutarbijate jaoks liiga kõrge 

• Programmeerimine tülikas  

– Programmeerimiskeeled ja –vahendid on 

tootjapõhised 

– Universaalsete programmeerimiskeelte 

oskusest ei ole palju abi 

– Integratsioon ja edasiarendus raske 



Masstoodetav komponent  

pakub rohkem odavamalt 
• Nutitelefon (või tablet) on keerukam kui 

personaalarvuti, aga palju odavam 

• Nutitelefon sisaldab riistvaras paljut tüüpilise 
automaatikapaigaldise jaoks vajalikku 

• Android-nutitelefoni süsteemne tarkvara  sisaldab 
võimaldab praktiliselt suvalises keeles kirjutatud 
(sh ka vabavaraliste) rakenduste käitamist 

• Lisada ja telefoniga ühendada tuleb (vähemalt 
standardsete) sisend-väljundsignaalide 
liidestuskaart, mis sisaldaks ka  ise veidi 
tarkust 

• Telefon või tablett tuleb “rootida”, et 
programne restart võimalikuks muutuks 



Universaalne liideskaart IT5888-3 
• 8 binaarset sisendit 0..5/0..27V, 32-bitiste loenditega 

• 8 binaarset väljundit 0..27V 200 mA 
– eraldi toide, induktiivse koormuse taluvus, PWM võimalus 

• 8 universaalset sisend-väljundkanalit 
– Suvalises kombinatsioonis binaarsed sisendid, binaarsed 

väljundid (kõrgeoomilised, kasutatavad ka 8 bit DAC jaoks) või 
12 bit analoogsisendid (0..2V/0..4V/0..10V/0..20mA)  

• Kuni 18 andurit 1wire siinil (DS18B20, DS2438) 

• Andmesideliidesed  
– RS485 / ModbusRTU (9600..115200 bit/s) 

– Accessory (või Host) mode USB 

– 3,3V järjestikliides 

• Toitepinge 7..36V DC 
– Lühisekindel 5V 1A toide juhtseadmele  

– Lühisekindel 5V 0,5A toide välistarbijatele 



Liideskaart+telefon+korpus=Android-kontroller 

• Eriti sobiv juhtudel, kui sideks on vajalik SIM –kaardi kasutus 



Võimaluste vabadus 

• Kõikide avatud sideprotokollide tugi 

• Suvaliste kaasaegsete 

programmeerimiskeelte tugi 

• Vabavara kasutatavus 

• Laiendatavus  

• Komponentide asendatavus 

• Kokkusobivus IoT-arhitektuuriga 

     (IoT = Internet of Things)  

 



Android-telefonile alternatiiviks 

embedded Linux 

• Saadaval on mitmeid automaatika-

kontrolleri vajadusteks piisava jõudlusega 

Linux-plaate (kõvaketta asemel SD-kaart) 

– Puudub sisemine WiFi või Bluetooth, GPS, 

kaamera, kiirendusandurid, ekraan (HMI-

liides) 

– Olemas on Ethernet ja Host Mode USB, 

samuti madalapingeline järjestikliides (UART) 

– Kasutus ja võimalused on väga sarnased 

Androidiga seotule 

 



Linux-kaardi üks võimalik variant 

• Jooksutab ka Androidi! 



Liideskaardi sidestus juhtseadmega 

• Android-seadmega sidestuseks 

– Bluetooth 

– WiFi 

– USB 
• Host mode 

• Accessory mode (telefoni puhul eelistatud) 

• Linux-seadmega sidestuseks 

– madalapingeline järjestikliides 

– USB (host mode) 



Liideskaart+Linux-kaart+korpus= 

Linux-kontroller 

• Eriti sobiv kaabeldatud 
kohtvõrgu olemasolul 
 

• Ethernet-liides 

• 2xUSB 

• 450MHz, 64MB RAM 

• 8di 

• 8do 

• 8ai 

• 1-wire bus 

• RS485 (Modbus Master) 



Liideskaart+korpus=laiendusmoodul 

• Ühe kontrolleriga 
(Modbus.Masteriga) saab 
ühendada kuni 254 
laiendusmoodulit 

• RS485 kaabelduse 
kogupikkus kuni 1 km 
 
 

• 8di 

• 8do 

• 8ai 

• 1-wire bus 

• RS485 (Modbus Slave) 



Kasutus targas majas 



Jaehinnad (käibemaksuta) 

• Android-kontroller 

DC5888-3:  340 EUR 

 

• Linux-kontroller 

DC6888-1:  245 EUR 

 

• Laiendusmoodul 

IT5888-3: 190 EUR 

 

 

• Kõikide seadmete mõõt on 6 kilbimoodulit (106mm) 

• Edasimüüjatele soodustused 



Tänan tähelepanu eest! 

• www.itvilla.ee 

• www.droid4control.com 
 
 
 
 
 
 
 
Android on Google Inc. kaubamärk 
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